
Gospodovo razglašenje – Sveti trije Kralji, slovesni praznik
Evangelij: Z VZHODA SMO SE PRIŠLI POKLONIT KRALJU                     Mt 2, 1-12

Evangelij po Mateju

Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji, ob času kralja Heroda, glej, pridejo modri z Vzhoda v
Jeruzalem in govorijo: »Kje je judovski kralj, ki se je rodil? Videli smo namreč, da je vzšla 
njegova zvezda na Vzhodu in smo se mu prišli poklonit.« Ko kralj Herod to sliši, se prestraši in 
ves Jeruzalem z njim. In zbere vse velike duhovnike in pismouke ljudstva in jih izprašuje, kje naj 
bi se Kristus rodil. Odgovore mu: »V Betlehemu v Judeji; tako je namreč pisano po preroku:
‚In ti, Betlehem, zemlja Judova, nikakor nisi najmanjši med Judovimi knežjimi mesti;
zakaj iz tebe bo izšel vojvoda, ki bo vladal moje ljudstvo Izraela.‘« 
Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in jih izprašal o času, v katerem se je zvezda prikazala; in 
poslal jih je v Betlehem ter rekel: »Pojdite in natančno poizvédite po detetu; in ko ga najdete, mi 
sporočite, da se mu pridem tudi jaz poklonit.«  Ko so ti kralja slišali, so odšli. In glej, zvezda, ki 
so jo bili videli na Vzhodu, je šla pred njimi, dokler ni prišla in obstala nad krajem, kjer je bilo 
dete. Ko pa so zagledali zvezdo, so se silno razveselili. Stopili so v hišo in zagledali dete z 
Marijo, njegovo materjo, in so padli predenj in ga počastili; in odprli so svoje zaklade in mu 
darovali zlata, kadila in mire. In ko so bili v spanju opomnjeni, naj se ne vračajo k Herodu, so se 
po drugi poti vrnili v svojo deželo. 

 Mašni nameni od 6.1.2013 do 12. 01. 2013:
nedelja, 
6.1.

7:30h – za farane 
10h  iz družine Habe, Rovte 57, dano od Frančišek Habe 

ponedeljek, 
7.1. 

Sv. Rajmund Penjafortski, duhovnik
18h  Frančiška Modrijan, godovna, Rovte 82a

torek, 8.1. 18h  Celarcovi, Petkovec 35a
sreda, 9.1. 18h  Aleš Treven, obletna, Rovte 82
četrtek, 10.1. 18h  starši Lukančič, obletna, Rovtarske Žibrše 1
petek, 11.1.  Sv. Pavlin Oglejski, škof

18h – v dober namen in  iz družine Justin
sobota, 12.1.   8h – ustanovna maša za leto 2013

*************************************************************************************
(Nadaljevanje s prve strani)
Položaj božjega ljudstva v Mihejevem času je v več pogledih primerljiv s položajem

skupnosti Delitov v Indiji. Tudi oni doživljajo zatiranje in krivice s strani tistih, ki jim
odrekajo pravice in dostojanstvo. Mihej primerja pohlepneže, ki izkoriščajo revne, z
ljudmi, ki »jedo meso mojega ljudstva, odirajo z njih kožo in lomijo njihove kosti«.
(3,3). Prerok odklanja obrede in daritve, saj so razvrednoteni, ker niso povezani s
skrbjo  za  pravičnost.  Bog  zahteva,  da  postavljamo  pravičnost  v  središče  naše
pobožnosti in obredov. Mihejevo sporočilo ima preroški pomen za današnji položaj  v
Indiji,  ko  diskriminacija  Dalitov  opravičujejo  s  pomočjo  vere  in  pojmov  obredne
čistosti, oziroma nečistosti. Ko imamo pred očmi današnji položaj Dalitov in beremo
kako Mihej poudarja moralno razsežnost vere, se moramo vprašati, kaj Bog v resnici
zahteva od nas. Več daritev ali pripravljenost, da hodimo z Bogom v pravičnosti in
miru. ? Biti Kristusov učenec, pomeni hoditi po ozki poti Božjega kraljestva, ne pa po
široki cesti današnjih zemeljskih kraljestev.

(Povzeto po brošuri Ekumenska zbirka Srečanja 48)    

Nedelja Jezusovega Krsta
Evangelij: OČE PRIČUJE O SINU                                                          Lk 3,15-16.21-22

Evangelij po Luku
Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so vsi v srcu mislili o Janezu, ali ni morda on Kristus, 

je Janez vsem govoril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, 
da bi mu odvezal jermen njegovega obuvala: on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem.
Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti 

Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni 
Sin, nad teboj imam veselje.«

  Mašni nameni od 13.1.2013 do 20.1.2013:
nedelja, 13.1. 7:30h - za farane

10h  Stanislava Nagode, obletna, Rovtarske Žibrše 19
ponedeljek, 14.1. 
drugi sveti večer

Sv. Feliks Nolanski, duhovnik
18h  Francka in Drago Janžek, Petkovec

torek, 15.1. Sv. Pavel, puščavnik
18h  Franc Jereb, obletna, Rovte 79a

sreda, 16.1. Sv. Marcel, papež
18h  Andrej Albreht, obletna, Rovtarske Žibrše 21

četrtek, 17.1. Sv. Anton puščavnik, opat
18h  iz družine Pivk, obletna, Petkovec 38

petek, 18.1. 18h  Fani Leskovec, Petkovec 23
sobota, 19.1.    8h  Ivanka, Pavel in Jakob Šemrov, obletna, Rovte 100a
nedelja, 20.1. 2. Nedelja med letom – nedelja verskega tiska

Sv. Fabijan, papež in mučenec 
in Sebastijan (Boštjan), mučenec

7:30h – za farane 
10h  Vinko Cigale, obletna, Rovtarske Žibrše 20 

 Bralci nedeljskih beril:
Datum Jutranja ob 7,30h Dopoldanska ob 10h

6.1. Metka Bogataj in Franja Tušar Jerneja Kunc in Lovro Skvarča
13.1. Cilka Jereb in Veronika Kavčič Helena Rupnik in Tadeja Gnezda
20.1. Beti Reven in Vilma Kunc Pia Skvarča in Karin Hladnik

Pogrebne maše za Januar Franja Tušar

Ministriranje:
Teden od 6.1. do 13.1. Martin Kavčič in Timotej Treven
Teden od 13.1. do 20.1. Alen Bogataj, Aljaž Trpin in Jure Kunc

Časovni razpored čiščenja cerkve:

sk. 19, od 5.1. do 11.1. sk. 20, od 12.1. do 18.1. sk. 21, od 19.1. do 25.1.



Ostala oznanila:
* Na praznik Svetih Treh Kraljev 6.1. obhajamo še tretjega od Božičnih

praznikov.  To  nedeljo  otroci  prinesite  k  jaslicam  v  cerkev  svoje
šparovčke  -  »Otroci  za  otroke«,   v  katere  ste  v  adventu  zbiral
denarne darove za otroke po svetu. Denarni darovi bodo nakazani
na misijonsko središče v Sloveniji v Ljubljano.

*  S ponedeljek  7.1.  pričnemo po  božično  -  novoletnih  počitnicah z
rednim veroukom.

*  Mesec Januar je mesec verskega tiska. Pregovor pravi: »Povej mi kaj
bereš in povem ti, kdo si«. Z branjem verskega tiska si širimo svoj zorni kot
o življenju v Cerkvi,  tako doma, kot  po svetu,  v njem pa najdemo tudi
hrano za našega duha. Ni dovolj, da smo samo naročeni, ampak, da ga tudi
beremo.

*  Kaj je Ustanovna maša? To je maša, ki jo mora župnik opraviti za vso
tisto zemljo, ki so jo ljudje darovali Cerkvi – župniji. Za to obstaja v župniji
tudi knjiga Ustanovnih maš, župnijske cerkve in podružnic. Sveta koncilska
Kongregacija je z dne 10. junija 1960, št. 52644/a podelila jugoslovanskim
ordinarijem indult, s katerim se urejajo mašne obveznosti mašnih ustanov
vezanih na zemljišča. Po tem indultu se za področje ljubljanske škofije in
slovenskega dela reške škofije dokončno odloči naslednje: V vseh župnijah,
kjer  so  neposredno  pred  začetkom II.  Svetovne  vojne  obstajale  mašne
ustanove vezane na zemljišč, naj se od prvega januarja 1961 vsako leto
opravi ena sveta maša. Datum opravljene svete maše, se vsako leto vpiše v
knjigo ustanovnih maš in predloži vizitatorju na vpogled in v podpis. Do leta
1918 je moralo biti opravljenih triinšestdeset svetih maš.

*  Vsako  leto  od  18.1.  do  25.1.  obhajamo  »molitveno  osmino  za
edinost  Kristjanov«.  Za vsak dan je  izbrana posebna božja beseda in
nagovor. Letošnja osmina bo potekala pod geslom: »Kaj Bog hoče od nas?«
(prim. Mih 6,8). Gradivo je sestavljeno na svetovni ravni.

* V soboto 19.1. ob 19h je v župnijski cerkvi koncert božičnih pesmi.
* Z nedeljo Jezusovega Krsta 13.1. se konča božični čas in nastopi »čas med

letom«.  Za  delavniške  maše  se  uporablja  liturgična  knjiga:  Berila  in
evangeliji za delavnike: 2 (Leto 1)

*  V  ponedeljek  21.1.  je  ob  19h  prvo  letošnje  srečanje  Župnijske
Karitas.

* Župnijska kronika in poročilo o delu ŽK bo objavljeno pri naslednji številki
oznanil.

Še ena krivica se zdaj po svetu godi:
toliko ljudi po tujem blagu,
po lastnini bližnjega poželjuje
in marsikdo si prisvaja,
kar ni njegovega.
Kristus zapoveduje: 
»Kar vi sami sebi ne želite, tudi drugim ne storite!«

A. M. Slomšek (drobtinice)
    

Farni glas župnije izdaja župnijski urad Rovte, odgovarja g. Janez Petrič

Oznanila od 6.1.2013 do 20.1.2013, Leto IX. št. 1

TEMA MOLITVENE OSMINE 2013
»Kaj Bog hoče od nas«? (prim. Mih 6, 8)

Študentsko krščansko gibanje v Indiji (SCM) praznuje svojo stoletnico, zato je bila
povabljena, da pripravi  gradivo za Molitveno osmino za edinost Kristjanov 2013. K
temu delu so pritegnili zvezo vseh katoliških univerz v Indiji ter Narodni svet  Cerkva.
Med pripravami  so razmišljali o pomenu molitvene osmine in prišli do spoznanja, da  -
glede na velike krivice, ki jih trpijo Daliti (»nedotakljivi«) v indijski državi in Cerkvi -
iskanje vidne edinosti ni mogoče ločiti razkrinkovanja in odstranjevanja sistema kast in
brez priznanja zaslug najrevnejših v prid edinosti.

Daliti v Indiji – to so skupnosti, ki po splošnem gledanju ne pripadajo nobeni kasti, a
se jih kastni sistem najbolj dotika. Primerjamo jih lahko z položajem Romov v Evropi.
Kastni  sistem je  toga  oblika  plastenja  družbe  in  sloni  na  pojmih  obredne  čistosti
oziroma ne-čistosti.  V  tem sistemu se  kaste  delijo  na »višje«  in  »nižje«.  Delitske
skupnosti veljajo za najbolj ne-čiste, ki »onesnažujejo« tudi druge. S tem so izločeni iz
kastnega sistema. Zaradi tega so odrinjeni  na rob družbe, v politiki  niso primerno
zastopani,  gospodarsko  so  izkoriščani  in  kulturno  podrejeni.  Skoraj  80%  indijskih
Kristjanov izhaja iz delitskih skupnosti.

Letošnja molitvena osmina nas vabi, da razmišljamo o odlomku  preroka Miheja, ki
se sprašuje, »Kaj Bog Hoče od nas«. Mihej je eden od dvanajstih malih prerokov SZ in
je prerokoval v letih 737 – 690 pred Kristusom v Judeji. Doma je bil iz kraja Morešet,
jugozahodno od Jeruzalema in je deloval v času judovskih Kraljev Jotama, Ahaza in
Ezekija. Živel je v podobnih političnih, gospodarskih , moralnih in verskih razmerah koz
njegov  sodobnik  Izaija.  Skupaj  z  njim  je  bil  priča  porušenja  Samarije  in  vpadu
Asirskega kralja v južno kraljestvo leta 701 pr. Kr. Njegova Žalost in jok ob nesreči
njegovega ljudstva dajeta ton njegovi knjigi.  Svoj gnev usmerja proti voditeljem in
duhovnikom, ki so izdali svoje ljudstvo.

Mihejeva knjiga spada v literarno izročilo preroštva. V središču njegovega sporočila
je napoved sodbe. Knjiga ima tri dele: napoved sodbe na splošno, napoved odrešenja
ter  izrek  sodbe  in  proslavljanje  rešitve.  Mihej  poudarja,  da  ta  zgodovina  zahteva
močan etični čut in zavest.                                                                                 >>


